PHARMA SYMPOSIUM 2013
Inbjudan från Gotapack International AB

Välkomna ll 2013 års Pharma Symposium
14 maj på Trosa Stadshotell & Spa
Röster från Pharma

I vår är det dags igen för vårt återkommande Pharma Symposium.

Symposium 2011:

Vi bjuder in ll en dag fylld av intressanta föreläsningar om ny
teknik och nya trender. Ämnena är utvalda för a" ge er inspiraon och
nya impulser inom process– och förpackningsprodukon.

”Intressant och mycket trevlig
dag”
”Tack för en mycket
givande dag, med

Dagen innehåller å"a föreläsningar, samt lunch.
Vi avslutar dagen med en gemensam middag och om ni vill ﬁnns möjlighet
ll överna"ning.

intressanta infallsvinklar.”
”En fin dag med god mat och
bra föreläsare.”

Symposium, middag och överna"ning 14-15 maj
Pris: 1 795 kr
Symposium och middag
Pris: 695 kr
Vi önskar mo"agande av er anmälan senast den 28 mars 2013.
Anmälan är bindande, och sker via e-post ll fredrika@gotapack.se
Önskar ni även överna"ning 13-14 maj så hjälper vi er med det.
Din anmälan ska innehålla deltagare, faktureringsadress samt eventuell
inköpsorder.

Agenda
9.00

Introdukon
Gotapack, Jan Johannesson

9.15

Equipment consideraons for dry granulaon
Bohle, Joachim Kra<

10.00

How to successfully implement track&trace on end-of-line equipment
Pester, Thomas Fritsch

10.45

Förmiddagsﬁka

11.00

Sustainable reducon of resources when improving OEE through alternave
ﬁlling systems
IWK, Axel Augenstein

11.45

New approach; Integrated development of packaging and machinery
Plümat, Thorsten Kurtz

12.45

Lunch

14.00

New ﬁlling trends. Small scaled ﬁlling batches and clinical trials
Groninger, Rudolf Weiss

14.45

Soluons for the eﬃcient packaging of small lots of blisters
Mediseal, Andrew Longworth

15.30

E<ermiddagskaﬀe

16.00

Sterilizaon of syringes
Belimed, Andreas Troschler

16.45

The road to OEE improvement in tableNng
Fe"e, Marn Davies

18.00

Vi avslutar kvällen med gemensam middag på Trosa Stadshotell.
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